
                                                      

 

Nota  
de Imprensa 

Direção de Marca 
e Comunicação   
Paulo Campos Costa 
Rui Cabrita  
Gilda Sousa  
Rute Ferreirinha 
Diana Brito Nunes 
Raquel Pires Alves   
tel. +351 21 001 2616 
fax +351 21 001 2913 

 

Rock in Rio e EDP anunciam parceria global  
 

Las Vegas, Rio de Janeiro e Lisboa com mais energia na cidade do Rock 

  

Lisboa, 29 de Setembro de 2014 - O Rock in Rio acaba de anunciar o seu primeiro 

parceiro global – a portuguesa EDP. O anúncio foi feito no decorrer do evento de 

apresentação do Rock in Rio-USA, em Times Square, Nova Iorque. 

Pela primeira vez na história do Rock in Rio, o maior evento de música e 

entretenimento do mundo vai contar com o apoio de um parceiro a nível global, 

numa associação que promete levar ainda mais energia a Las Vegas (em maio de 

2015), ao Rio de Janeiro (em setembro de 2015) e a Lisboa (em maio de 2016).  

Para Paulo Campos Costa, director de marca e comunicação do Grupo EDP, “Esta 

parceria inédita vem reforçar a estratégia do Grupo na música nacional e 

internacional. Em 2015, a EDP será a única marca portuguesa a estar presente em 

todas as edições internacionais do evento, levando assim boa energia ao Rock in Rio 

Las Vegas e Rio de Janeiro e, em 2016, volta a afirmar-se como a energia oficial da 

música no Parque da Bela Vista em Lisboa, contagiando milhares de pessoas com 

grandes emoções e muita diversão.” 

“O Rock in Rio é uma marca global, presente em quatro países e com planos para 

chegar ainda mais longe. É por isso que procuramos, cada vez mais, parceiros 

globais (como a EDP), que partilhem a nossa ambição e o nosso ADN e para se 

aproximar do seu público e criar ligações através da música.”, afirma Roberta 

Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.  
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Em maio do próximo ano, a EDP já estará presente na mais recente Cidade do Rock, 

em Las Vegas, e quatro meses depois viajará até ao Rio de Janeiro, para viver o 

espírito contagiante da cidade carioca pela segunda edição consecutiva.  

O Grupo apoia este grande evento mundial da música e do entretenimento desde o 

ano de 2013, quando esteve presente pela primeira vez na edição brasileira do Rio 

de Janeiro. 

 

 Sobre o Rock in Rio  
O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Ao longo de quase 30 anos, tornou-se uma parte 
relevante da história da música mundial com 14 edições realizadas, cerca de 7,5 milhões de pessoas reunidas em 90 dias de 
música, que contaram com a atuação de um total de 1.274 artistas. 
Nascido no Rio de Janeiro, conquistou não só o Brasil, mas também Portugal e Espanha e em 2015 começa uma nova aventura 
nos EUA, sempre com a intenção de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos. 
Muito mais que um evento musical, tornou-se completo e abrangente ao abordar temas como sustentabilidade e 
responsabilidade sócio ambiental e assumiu o compromisso (através do projeto POR UM MUNDO MELHOR) de consciencializar 
as pessoas de que, com pequenas atitudes no dia-a-dia, é possível fazer do mundo um lugar melhor.  
Site oficial do Rock in Rio-Lisboa: www.rockinriolisboa.sapo.pt 
 
Sobre a EDP nos EUA 
O Grupo EDP está presente nos Estados Unidos, através da EDP Renováveis, desde 2007. A empresa, com sede em Houston, 
Texas, possui escritórios e parques eólicos espalhados por onze estados norte-americanos, com uma capacidade instalada de 
mais de 3500 MW.  

 

http://www.rockinriolisboa.sapo.pt/

